Saída:
13/07/20
13 dias

CUBA
1° Dia – 13 Jul – SEG – Bento Gonçalves / Caxias do Sul /
Porto Alegre / Panamá:
Apresentação no local determinado para saída de Bento
Gonçalves e de Caxias do Sul, em ônibus especial de turismo,
com destino a Porto Alegre. Embarque em voo com destino ao
Panamá.

2° Dia – 14 Jul – TER – Panamá / Havana:
Chegada ao Panamá e conexão imediata para Havana.
Chegada, recepção e traslado para o hotel. Restante do dia
inteiramente livre para atividades independentes.
3° Dia – 15 Jul – QUA – Havana:
Café da manhã no hotel. Hoje faremos uma visita aos carros
americanos antigos, tour panorâmico em Playa, Plaza Vedado
e e Velha Havana, Rua de Obispo e almoço em restaurante
típico. Visita das principais praças - Praça das Armas, Praça
de São Francisco de Assis e Praça Velha. Retorno ao hotel.
4º Dia – 16 Jul – QUI – Havana:
Café da manhã no hotel. Saída para apreciar a cultura do
Rum e Tabaco de Havana. Visitaremos a maior fábrica de
tabaco onde conheceremos o processo de fabricação do
famoso charuto cubano. Continuação da visita pelo museu
do Rum com coquetel incluído. Almoço típico em Havana e
retorno ao hotel. Restante do dia inteiramente livre para
atividades independentes.
5° Dia – 17 Jul – SEX – Havana / Cayo Largo:
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã em traslado
privativo para o aeroporto e embarque para Cayo Largo.
Check in, almoço e jantar no hotel. Restante do dia
inteiramente livre para atividades independentes.
6º Dia – 18 Jul – SAB – Cayo Largo:
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para
atividades independentes. Almoço e jantar no hotel.

7º Dia – 19 Jul – DOM – Cayo Largo:
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para
atividades independentes. Almoço e jantar no hotel.
8º Dia – 20 Jul – SEG – Cayo Largo / Varadero:
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã em traslado
privativo para o aeroporto e embarque para Havana.
Chegado e traslado para Varadero. Check in, almoço e
jantar no hotel. Restante do dia inteiramente livre para
atividades independentes.
9º Dia – 21 Jul – TER – Varadero:
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para
atividades independentes. Almoço e jantar no hotel.
10º Dia – 22 Jul – QUA – Varadero:
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para
atividades independentes. Almoço e jantar no hotel.
11º Dia – 23 Jul – QUI – Varadero:
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para
atividades independentes. Almoço e jantar no hotel.
12º Dia – 24 Jul – SEX – Varadero / Havana / Panamá:
Café da manhã no hotel. Em horário a ser determinado, saída
para o aeroporto de Havana. Embarque com destino ao
Panamá e conexão imediata para Porto Alegre.
13º Dia – 25 Jul – SAB – Panamá / Porto Alegre / Caxias do
Sul / Bento Gonçalves:
Chegada a Porto Alegre e, logo após os trâmites da
alfândega brasileira, traslado em ônibus especial de turismo
para Caxias do Sul e Bento Gonçalves e…
Até a próxima viagem.

Havana

NOSSO PROGRAMA INCLUI:
- Traslado no percurso Caxias / Bento / P. Alegre / Bento /
Caxias em ônibus especial de turismo;
- Passagem aérea: P. Alegre / Panamá / Havana / Cayo
Largo / Havana / Panamá / P. Alegre, com taxas incluídas;
- Hotéis categoria Primeira durante todo o passeio, em
aptos. duplos e triplos, com café da manhã em Havana e
pensão completa em Cayo Largo e Varadero;
- Dois almoços em Havana;
- Acompanhamento de Guia Magnificat durante todo o
período, acima de dez passageiros;
- Kit de viagem.

NÃO INCLUI:
- Extras de caráter pessoal.
- Despesas com a confecção de visto de entrada a Cuba.
- Seguro saúde com cobertura médica, odontológica e
farmacêutica durante todo o período da viagem.
- Todo tipo de gorjetas: guia, motorista, maleteiros,
aeroporto, fronteira, hotéis, etc.
- Tudo que não estiver mencionado como incluído.

VOOS SUGERIDOS:

Cia. Aérea

Nº Voo

Data

De / Para

Saída / Chegada

COPA

CM 820

14 JUL - TER

PORTO ALEGRE / PANAMÁ

01:31h / 06:53h

COPA

CM 218

14 JUL - TER

PANAMÁ / HAVANA

07:50h / 11:25h

COPA

CM 437

24 JUL - SEX

HAVANA / PANAMÁ

18:15h / 19:51h

COPA

CM 409

24 JUL - SEX

PANAMÁ / PORTO ALEGRE

21:50h / 07:01h

VALORES POR PESSOA
(consulte outras formas de pagamento):

Apartamento

Parte Aérea e Terrestre:

Duplo

R$ 14.970,00

Triplo

R$ 14.970,00

Individual

R$ 16.770,00

Varadero
Para este roteiro é necessário Visto Cubano e é necessária a vacina da febre amarela para passageiros brasileiros.
O passaporte deverá ter validade mínima até Janeiro de 2021.
NOTAS IMPORTANTES:
A inscrição para tomar parte na programação descrita neste folheto implica na total aceitação de todas as condições aqui estabelecidas.
MAGNIFICAT TURISMO LTDA, na qualidade de operadora, declara que o presente programa de viagem será realizado em atendimento:
• Às “Condições Específicas” ou “Descrição do Programa” ora estabelecido neste impresso;
• Às “Condições Gerais” estabelecidas pela Deliberação Normativa nº 161 de 09/08/85 da EMBRATUR que se encontra à disposição dos participantes
na sede da agência operadora, regulamentando os direitos e deveres recíprocos das partes, suas responsabilidades e os casos de alterações ou
cancelamentos do programa.
• Os preços destes programas foram calculados tomando-se por base a taxa do Dólar Norte Americano e dos custos de operação do programa no dia
01/09/2018. Eventuais variações entre estas moedas ou destes custos operacionais poderão determinar alteração do preço final do programa.
Havendo tais variações, as diferenças de valores, quando excederem o valor original do programa, serão suportadas pelo cliente.
Caxias do Sul, 01 de setembro de 2018.

Varadero

Cayo Largo

Rua Tronca 1560 / 43 – 95.010-100 – Caxias do Sul – RS – Brasil
54 3028-7012 | 54 98111-0706 – www.magnificat.tur.br

